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Înalt Prea Sfi nţiei Sale,
Înalt Prea Sfi nţitului Vla-
dimir, Mitropolitul Chiși- 
năului și al întregii Mol-
dove, Membru permanent al 
Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Ruse

Înalt Prea Sfi nţia Voastră, 
draga Vlădica Mitropolit!
Hristos a Înviat!

Cu aceste cuvinte a 
bucuriei pascale din inima Va 
salut în aceasta zi importantă 
– 30 ani din ziua hirotoniei 
în treapta de preot.

Acum trei decenii în 

ziua prăznuirii Sf. Irh. 
Nicolae, făcătorul de 
minuni, Domnul V-a chemat 
la slujba sacerdotală. Încă 
de atunci, deși eraţi relativ 
tânăr, V-a fost încredinţată 
o ascultare plină de 
responsabilitate – să Vă 
trudiţi cu râvnă intru slava 
Domnului, fi ind încurajat 
de bunul exemplu atâtor 
înaintași ai credinţei din 
Rusia, apărători și ocrotitori 
ai credinţei ortodoxe.

În acești ani de slujire în 
diverse posturi aţi contribuit 
la dezvoltarea teologiei și a 
dialogului interbisericesc, la 
extinderea și consolidarea 
relaţiilor între conducerea 
statală și eclesială; prin 
exemplu bun și cuvântul 
înţelept aţi ajutat multora 

să-și găsească drumul către 
biserică.

Nu puţine eforturi 
depuneţi în colaborarea cu 
administraţia laică, cea din 
domeniul știinţei și culturii, 
prin aceasta cu cinste 
mărturisind despre realităţile 
Ortodoxiei. 

După anii de îndepărtare 
forţată a poporului de 
Dumnezeu și Biserică, astăzi 
suntem chemaţi nu doar să 
renovam sfi nţeniile distruse, 
dar și să recuperăm sufl etele 
care au suferit în urma 
educaţiei ateiste, să chemăm 
poporul lui Dumnezeu către 
mai multă dragoste, răbdare, 
milă, pace și bunăînţelegere. 
Astăzi această misiune 
este foarte actuală. Și cu 
satisfacţie recunoaștem că 

Dumneavoastră acordaţi 
o deosebită atenţie acestei 
slujiri, urmând îndemnul 
Bisericii: „Binevestiţi ziua 
din ziua salvării a Domnului 
nostru”.

În această zi însemnată 
pentru Dumneavoastră 
Vă dorim, dragă Vlădică 
Mitropolit, noi puteri 
trupești și sufl etești în slujba 
arhipastorească spre binele 
Sfi ntei Biserici.

Bunul Dumnezeu să Vă 
păzească în deplina sănătate 
și bunăstare întru mulţi și 
fericiţi ani.

 Cu dragoste întru 
Domnul cel Înviat,

+Alexei,
Patriarhul Moscovei și 

al întregii Rusii 

Mesajul SS Alexii al II, cu prilejul 
împlinirii a 30 de ani din ziua 

hirotoniei ÎPS Vladimir 
în treapta de  preot

Duminica Cincizecimii (Dominica 
Pentecostes, Piatidesiatniţa) sau a Pogorârii
Sfântului Duh, numita în popor și Duminica Mare, 
este sărbătoarea anuală a pogorârii Sfântului Duh 
peste Sfi nţii Apostoli, eveniment pe care ni-l 
istorisesc Faptele Apostolilor (2,1-4) și cu care se 
încheie descoperirea faţă de lume și de creaţie a 
lui Dumnezeu, Cel în Treime. Ea cade totdeauna la 
10 zile după Înălţare sau la 50 de zile după Paști, 
când a avut loc evenimentul sărbătorit și când 
evreii își serbau și ei praznicul Cincizecimii. Este 
totodată sărbătoarea întemeierii Bisericii creștine, 
căci în aceeași zi, în urma cuvântării însufl eţite a 
Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creștinism
circa 3.000 de sufl ete, care au alcătuit cea dintâi 
comunitate creștină din Ierusalim (Fapte II, 41), 
nucleul Bisericii de mai târziu. Nu încape îndoială
că Rusaliile sunt cea mai veche sărbătoare creștină
împreună cu cea a Paștilor, fi ind prăznuită încă
din vremea Sfi nţilor Apostoli, ca o încreștinare 
a sărbătorii iudaice corespunzătoare. Despre ea 
amintesc și Sf. Apostol Pavel (1 Cor. 16,8) și Sf. 
Luca (Fapte 20,16). E numărată și în Constituţiile
Apostolice printre sărbătorile în care sclavii se 
cuvine să fi e eliberaţi de muncile obișnuite. 

Despre ea mai amintesc: Sf. Irineu (+ 202), 
Tertulian, Origen, Canonul 43 al Sinodului din 
Elvira (c. 300), Canonul 20 al Sinodului I ecumenic 
(care oprește îngenuncherea în ziua Rusaliilor), Sf. 
Epifanie s.a. Marii predicatori din secolele IV și 

V ne-au lăsat o mulţime de paneghirice în cinstea 
acestei sărbători, iar în a doua jumătate a secolului 
IV pelerina apuseana Egeria ne descrie modul 

cum era sărbătorită pe atunci la Ierusalim. Până
către sfârșitul secolului IV și începutul secolului 
V Cincizecimea era o dublă sărbătoare: a Înălţării 
Domnului și a Pogorârii Sfântului Duh, așa cum 
o descrie, de altfel, încă din prima jumătate a 
secolului IV, Eusebiu al Cezareei. Dar, precum am 
arătat la sărbătoarea înălţării, aceasta a fost fi xată, 
de pe la 400 înainte, în ziua a 40-a după Paști, cum 
este până astăzi, Cincizecimea rămânând numai ca 
sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh. 

Nu numai ca vechime, ci și ca importanţă, 
sărbătoarea Rusaliilor vine îndată după Paști. În 
timpul privegherii din ajun, se făcea odinioară
botezul catehumenilor. Ca și la Paști, erau 
oprite îngenuncherea și postirea în toate zilele 
Cincizecimii; erau interzise jocurile din circuri
și palestre, spectacolele păgâne de teatru etc. Se 
împodobeau casele, în semn de bucurie, cu fl ori
și ramuri verzi, îndeosebi de nuc sau de tei, așa
cum se face până azi, obicei moștenit de la evrei, 
la care Cincizecimea era și sărbătoarea premiţiilor 
din fl ori și fructe. În biserici se aduc și azi frunze 
verzi de tei sau de nuc, care se binecuvântează și 
se împart credincioșilor, simbolizând limbile de foc 
ale puterii Sfântului Duh, Care S-a pogorât peste 
Sfi nţii Apostoli. 

De sărbătoarea Rusaliilor aparţin o sumedenie 
de datini, credinţe și rituri religioase populare, 
legate de pomenirea generală a morţilor din sâmbăta
precedenta (Sâmbăta morţilor sau Moșii de vară). 

DUMINICA RUSALIILOR, DUMINICA CINCIZECIMII SAU A POGORÂRII SFÂNTULUI DUH
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1 iunie, joi
De sărbătoarea Înălţarea Domnului a 

săvârșit Sf. Liturghie la  hramul mănăstirii 
Noul-Neamţ, Chiţcani.

27-28 mai
IPS Mitropolit Vladimir, a participat 

la ceremonia de intronizare a Prea 
Fericitului Cristofor, Întâistatatorul 
Bisericii Ortodoxe a ţinuturilor Cehiei și 
Slovaciei.

26 mai, vineri
Înalt Prea Sfi nţia Sa Vladimir, a 

săvârșit slujba acatistului la Catedrala 
Mitropolitană din Chișinău.

25 mai, joi
Mitropolitul Vladimir l-a felicitat 

pe dl Vladimir Voronin, președintele 
Republicii Moldova, cu prilejul a 65 ani 
de viaţă.

În aceeași zi IPS Vladimir a primit 
în audienţă un grup de preoţi din 
protopopiatul Ungheni.

23 mai, marţi
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit 

Vladimir a primit în audienţă în Palatul 
mitropolitan pe profesorul Stanislav 
Groppa, șeful Catedrei de neurologie și 
neurochirurgie, decan al Facultăţii de 

perfecţionare din cadrul Universităţii de 
Medicina și Farmacie „N. Testimiţanu”, 
precum și președinte al Ligii de combatere 
a epilepsiei, împreună cu care a discutat 
diversele modalităţi de colaborare. 

În aceeași zi mitropolitul a primit 
în audienţă pe noii reprezentanţi ai 
administraţiei Companiei „Moldcell” 
în frunte cu dl Yusuf Baykan, director 
general; a discutat cu PS Anatolie, Episcop 
de Cahul și Comrat vis-a-vis de întâlnirea 
cu administraţia raionului Taraclia; a 
analizat situaţia din parohia Ghindești, 
fi ind prezenţi prot. Ilie Munteanu, protopop 
de Florești și preoţii din localitate. 

22 mai, luni
ÎPS Vladimir a ofi ciat Sfânta Liturghie 

la Catedrala Mitropolitană din Chișinău.
21 mai, duminică
ÎPS Vladimir a liturghisit la Catedrala 

Mitropolitană „Nașterea Domnului”.
19 mai, vineri
ÎPS a primit în audienţă  pe dl 

Victor Shelin, director general al 
cinematografului Patria, împreună cu 
care a discutat vis-a-vis de problema 
derulării fi lmului „Codul lui Da Vinci”.

14 mai, duminică
ÎPS Vladimir a liturghisit la Catedrala 

Mitropolitană „Nașterea Domnului”.
13 mai, sâmbătă
La mănăstirea Curchi a participat 

la  ședinţa Consiliului de observatori al 
procesului de reconstrucţie și restaurare a 
acestui Complex monastic.

În aceeași zi Mitropolitul Vladimir 
a vizitat biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” din s. Donici, r. Orhei.

(mitropolia.md)

AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 
MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII 

MOLDOVE

HIROTONII
14 mai, duminică
la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, în cadrul serviciului 

divin, diac. Teodor Spătaru, absolventul Academiei Teologice din 
Chișinău, a fost hirotonit în treapta de preot.

21 mai, duminică
În cadrul Sf. Liturghii săvârșite la Catedrala Mitropolitană a fost 

hirotonit în treapta de ieromonah Sebastian (Drăguţan) pentru mănăstirea 
“Sf. M. Mc. Gheorghe” din s. Suruceni, r-n Ialoveni.

22 mai, luni
În cadrul serviciului divin ofi ciat de către ÎPS Vladimir la Catedrala 

Mitropolitană a fost hirotonit diac. Ioan Moșneguţu în treapta de preot.

23 mai, marţi
Pentru contribuţia dl S. Groppa la tratarea și prevenirea mai multor 

maladii, în urma frumoasei colaborări și la popas aniversar – 50 ani de 
viaţă, domnul profesor a fost decorat cu ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski”, 
gr. II.

25 mai, joi
Cu prilejul împlinirii vârstei de  65 de  ani, dl Vladimir Voronin, 

președintele Republicii Moldova, în semn de recunoștinţă  pentru 
eforturile depuse întru buna activitate și prosperarea Bisericii Ortodoxe a 
fost decorat cu cea mai înaltă distincţie a Mitropoliei Moldovei – ordinul 
„Sf. Ștefan cel Mare”, gr. I.

1 iunie, joi
Cu prilejul aniversării a 40 ani de viaţă stareţul mănăstirii Noul-

Neamţ, Arhimandritul Paisie (Cecan) a fost decorat cu ordinul „Paisie 
Velicikovski”, gr. II. 

DECORAŢII

De sărbătoarea împărătească Înalţarea Domnului, mai mulţi slujitori și 
câteva sute de  credincioși s-au adunat la hramul mănăstirii Noul-Neamt, 
Chiţcani. 

Liturghia praznicală a fost ofi ciată de către Înalt Prea Sfi nţitul 
Mitropolit Vladimir, însoţit de  Înalt Prea Sfi nţitul Simeon, Arhiepiscop 
de Vladimiro-Volânsk și Koveli, și Prea Sfi nţitul Dorimedont, Episcop de 
Edineţ și Briceni.

La slujba au participat și reprezentanţi ai parlamentului și guvernului.
Cu prilejul aniversarii 40 ani de viaţă stareţul acestei sfi nte mănăstiri 

Arhim. Paisie (Cecan) a fost decorat cu ordinul „Paisie Velicikovski”, gr. 
II, iar mai mulţi slujitori s-au învrednicit de distincţii bisericești.

HRAM LA MĂNĂSTIREA 
NOUL NEAMŢ

Deși premiera mondială a fi lmului urma 
să aibă loc abia la 19 mai, Moldova a luat-o 
înainte. Astfel că la  18 mai în  ţara noastră, 
a fost lansat pe ecrane controversatul fi lm 
“Codul lui Da Vinci”, care ofensează 
sentimentul religios al tuturor credincioșilor 
pentru care Iisus Hristos nu este doar un 
simplu  Om ci   Dumnezeu  Adevărat.

Cu două ore înainte de începerea fi lmului, 
în faţa cinematografului “Patria” din centrul 
Chișinăului s-au adunat mai mulţi slujitori și 
credincioși pentru a-și exprima atitudinea lor 
negativă faţă de acest eveniment. 

Au urmat o serie de tratative între 
protestatari și conducerea cinematografului, 
dar spre regretul manifestanţilor acestea  nu 
s-au încheiat cu succes. Stăpânii reţelei de 
cinematografe nu au luat în seamă durerea 
creștinilor și nu au stopat demonstrarea  
acestei pelicule anticreștine.

Sărăcia spirituală, incultura, ura faţă 
de Hristos și goana după profi t au gâștigat 
și de data aceasta.

Către Ziua Internaţională a Ocrotirii Copilului 
Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove s-a 
implicat în desfășurarea mai multor manifestări 
consacrate acestui eveniment.

Cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, prot. Vadim 
Cheibaș, secretarul  mitropolitului, a participat la 
cea de-a II-a ediţie a Festivalului Artelor „Raza 
portocalie”, care a avut loc la Palatul Culturii 
a Feroviarilor din capitală. Graţie suportului 
companiei Moldcell mai mulţi copii orfani și fără 
îngrijirea părinţilor din republică s-au învrednicit 
de premii și cadouri. Totodată au fost expuse 
diverse lucrări realizate de copii.

Un concurs de desene pentru copii cu tematica 
“Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului” a 
fost organizat la 1 iunie, în centrul capitalei. În 
scuarul catedralei mitropolitane s-au adunat mai 
mulţi copii iar doritorilor de a participa la concurs 
li s-au oferit cate o coală de hârtie. În cele circa 4 
ore, 69 de participanţi au încercat să reprezinte cu 
acuarela sau creion monumentul sacru. 

Și la parohia „Sf. Dumitru” din Chișinău, în 
această zi a fost organizată o expoziţie de lucrări 

ale copiilor care studiază în cele trei clase ale 
centrului social „Sf. Dumitru”.

Șapte dintre elevii acestui centru: Rotaru 
Albert, Grosu Petru, Popa Vasile, Scoric Ana, 
Nicoară Alexandra, Stognici Alexandru și 
Belescu Tatiana, au primit Diplome din partea 
Departamentului Culturii, Sport și Învăţământ al 
Parlamentului Republicii Moldova.

Diplomele au fost înmânate chiar de 
președintele  Departamentului, dl. V. Stepaniuc.

Părintele Pavel Borșevschi a înmânat tuturor 
participanţilor la această expoziţie diplome și 
dulciuri.

1 IUNIE - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI

Secvenţă de la expoziţa organizată de copiii de la 
biserica “Sf. Dumitru” din Chișinău 

Înmânarea diplomelor elevilor de la centrul social 
“Sf. Dumitru” din Chișinău

PROTESTE LA CHIȘINĂU ÎMPOTRIVA 
LANSĂRII  FILMULUI “CODUL LUI DA VINCI” 

Secvenţă din cadrul manifestaţiei de protest din 18 mai 2006
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Participanţii acestei întruniri s-au declarat împotriva 

intenţiei Ministerului Educaţiei, Tineretului și Sportului 
(METS) de a scoate din programele școlare cursul „Educaţie 
moral - spirituală”. Ei au menţionat că prin noul proiect, 
de comasare a patru discipline (educaţia moral - spirituală, 
noi și legea, educaţia civică și deprinderi de viaţă) în cadrul 
unui singur obiect care deocamdată nu este făcut public, se 
intenţionează a minimaliza, importanţa educaţiei moral  - 
spirituale, și a o reduce doar la necesitatea cunoașterii de către 
copii  a sărbătorilor de Paști și de Crăciun. În același timp, se 

intenţionează a păstra și a promova în continuare conţinuturile 
și principiile  disciplinei „Deprinderi de viaţă”.

 Președintele Asociaţiei pentru educaţie creștin 
– ortodoxă, Tatiana Doibani a declarat că intenţia ministerului 
„este un atentat la educaţia creștină”. Ea a menţionat că una 
din cauzele sporirii în ultimii ani a numărului adolescentelor 
care rămân însărcinate și a avorturilor, precum și a cazurilor 
de îmbolnăvire cu HIV/SIDA  și cu alte maladii, este lipsa 
educaţiei creștinești, și impunerea, în același timp, studierii 
unor obiecte dubioase, de felul „Deprinderi de viaţă”, care 
prin conţinutul său prezintă un pericol pentru sănătatea 
fi zică și morală a copiilor. Testările efectuate în școli privind 
dezvoltarea intelectuală a copiilor, deja demonstrează  
„scăderea treptată a intelectualităţii copiilor”. Potrivit lui 
Doibani,  una din cauzele acestei stări este faptul că copii sunt 
axaţi în prezent mai mult la necesităţile inferioare, decât la cele 

înălţătoare.
 Totodată, conform rezultatelor unui sondaj realizat 

de Alianţa Naţională a Părinţilor și Pedagogilor în rândul 
părinţilor și profesorilor, care au predat cursul „Educaţie moral 
- spirituală” în clasele I-IV,  „copiii care primesc educaţie  
religioasă sunt mai toleranţi, mai buni și mai conștiincioși”. 
Potrivit mai multor profesori de istorie, nu ar fi  corect de 
a comasa „Noi și Legea” și „Educaţia moral  - spirituală”, 
deoarece prima presupune o informare juridică, pe când a două 
- promovează valorile morale ale poporului.  

Larisa Eftime, președintele Asociaţiei ProVita Media din 
România, ce are drept scop protejarea vieţii de la concepţie 
naturală până la moarte naturală, a menţionat că precum au 
stabilit savanţii americani, violenţa din uter – adică avortul - 
se transformă în violenţă asupra copiilor născuţi, din exterior. 
Astfel nu întâmplător aceleași ziare ne relatează în ultimul 
timp despre mărirea cazurilor de pruncucideri. Acest fapt ne 
explică de ce sunt atâţia copii abuzaţi, maltrataţi, părăsiţi, 
aruncaţi în stradă. Anume promovarea pe toate căile a 
prezervativelor și a altor metode contraceptive duc la sporirea 
ratei avorturilor. Campaniile de informare sexuală de fapt doar 
toarnă gas sexualităţii și duc la mărirea numărului partenerilor 
sexuali, iar ca urmare și la sporirea ratei infecţiilor sexuale, 
a sarcinilor la minore și a avorturilor. Căci prezervativul nu 
oferă o protecţie de sută la sută în transmiterea acestor boli, 
sau chiar în sarcină. 

Larisa Eftime a mai relatat despre alte rezultate ale 
anchetelor, realizate de specialiștii din Statele Unite, care au 
constatat că acei copii care nu erau doriţi în timpul sarcinii, 
deveneau doriţi când se nășteau, iar mulţi din cei doriţi erau 
abuzaţi după ce se nășteau. Aceasta vine să dezmintă ideea 
vehiculată azi de adepţii planning-ului referitor la copii doriţi 
și nedoriţi.

Altă idee falsă, manipulată azi în societate, este că 
avortul reduce sărăcia. „Pornesc de la un simplu proverb 
românesc: „Un copil vine cu o pâine în mână”, - a menţionat 
L. Eftime. -  Știu acest lucru de la părintele Nicolae Tănase, 
care crește mai bine de 200 copii abandonaţi și sub pericol 
de a fi  avortaţi în România, în localitatea Valea Plopului. 
Oare omorând un pui de om credem noi că o să eliminăm 
sărăcia? Oare într-o familie săracă dacă omorâm pe bunicul 

sau pe bunica o să scăpăm de sărăcie? Nu cred. Iar dacă facem 
un calcul cât oferă statul pentru un copil până crește și cât 
oferă acest copil ajungând matur, statului, evident că aceste 
cheltuieli sunt minime. 

Parascovia Istrate, părinte a doi copii, prezentă la această 
întrunire a menţionat că în multe cazuri societatea lucrează 
distructiv asupra copiilor. În timp ce noi părinţii încercăm să 
le transmitem copiilor o comoară, un tezaur din moși-strămoși 
– credinţa, limba, un colind, o baladă, niște virtuţi morale 
– dragostea curată, ascultarea, modestia, societatea le propagă 

într-o formă fals voalată mândria, desfrâul, neascultarea și 
egoismul, manipulând cu asemenea noţiuni  ca democraţia 
libertatea, încrederea în sine etc. Și închipuiţi-vă starea 
copilului, cât este el de hărţuit. Simt aceasta la copiii mei.  
Mă refer în mare parte și la campaniile masive din societatea 
de promovare a prezervativelor, dar și la ultimul experiment 
asupra copiilor noștri și totodată asupra noastră, a maturilor, 
difuzarea controversatul fi lm “Codul lui Da Vinci ». În unele 
ţări, chiar și musulmane, difuzarea lui a fost interzisă. În ţara 
noastră însă, cu o populaţie de 93% creștini-ortodocși, cu 
toate că avem o Agenţie de stat de protecţie a moralităţii cu un 
consiliu de experţi, care ar fi  trebuit să-și spună cuvântul, care 
ar fi  trebuit să ne protejeze copiii, nimic, tăcere. 

Nu cred că vreo carte, vre-un fi lm poate afecta Biserica, 
sau pe Dumnezeu. Dar  poate dăuna oamenilor, tinerilor, mai 
ales celor care nu sunt formaţi ca personalităţi, care sunt în 
căutare, nefi ind familiarizaţi  cu credinţa noastră ortodoxă. În 
acest caz ei nu vor putea să deosebească adevărul de minciună, 
își vor forma o părere greșită despre credinţa noastră, despre 
Hristos Mântuitorul nostru. 

În același context, doctorul și publicistul Valentin 
Mândâcanu a afi rmat că „societatea noastră este bolnavă din 
punct de vedere moral-spiritual și are nevoie de o unire  între  
Biserică, școală și familie”. 

 Participanţii la întrunire, membrii societăţii civile au 
convenit să elaboreze un proiect de propuneri  pe care îl vor 
prezenta conducerii METS. Ei se pronunţă pentru necesitatea 
introducerii în școală a obiectului „Religia” până în clasa a XII 
– cea, fapt care, potrivit lor, este tergiversat de mai mulţi ani de 
conducerea statului.      

Alina Rusu

PENTRU PROTEJAREA
 COPIILOR NĂSCUŢI ȘI NENĂSCUŢI…

…s-au declarat participanţii unei mese rotunde ce i-a reunit pe data de 26 mai în incinta Universităţii pedagogiece «I. Creangă»  
pe pedagogi, savanţi, părinţi, publiciști, preoţi, membri ai diferitor organizaţii neguvernamentale ce au drept scop protejarea 
drepturilor copilului.

VORBIM DEMULT DAR FAPTELE 
NU SE VĂD

„Credinţa fără fapte este moartă” (Iacov 2, 20)

Zău dacă mai înţeleg ceva!
Când a fost introdus cursul „Deprinderi de viaţă” în învăţământul 

preuniversitar, am avut impresia că au intervenit niște forţe  rele.
Or, poporul nostru este de la începuturi creștin-ortodox. Puţini vor 

să înţeleagă că naţiunea noastră, la fel ca și alte popoare ortodoxe, a 
apărat dintotdeauna religia noastră creștină.

Chiar în ilegalitate strămoșii noștri nu cedau în faţa necredincioșilor 
și păgânilor.

Cât de frumoasă și raţională este credinţa ortodoxă, cu adevărat 
înălţătoare, cu adevărat salvatoare!!!

Astăzi avem  posibilitate să ne salvăm prin credinţa în Sfânta 
Treime, în Dumnezeu Mântuitorul nostru.

Acum, când cele trei ramuri ale puterii din Moldova susţin Mitropolia 
Moldovei, de ce nu am introduce religia creștin-ortodoxă în școală, ca 
să arătăm fapte?

Doar majoritatea populaţiei din Republica Moldova este de 
credinţă creștină-ortodoxă.

Vorbim demult dar faptele nu se văd. 
Sunt sigur că cetăţenii ţării noastre  vreau acest lucru, atât părinţii 

cât și copii, și pedagogii.
Noi, creștinii rugăm pe ÎPS Vladimir să facă o faptă  demnă de a 

hotărî  urgent această problemă. Am avea de câștigat toţi. S-ar reduce 
simţitor criminalitatea, ar crește numărul de creștini.

Cu stimă
Vasile Gh. Rotaru, Izvoare, Fălești

POȘTA REDACŢIEI
INTERNAŢIONAL

INTRONIZAREA ARHIEPISCOPULUI 
CRISTOFOR, ÎNTÂISTĂTĂTORUL

 BISERICII ORTODOXE A ŢINUTURILOR 
CEHIEI ȘI SLOVACIEI 

Ceremonia de intronizare a avut loc la 
28 mai în Catedrala „Sf. Kiril și Metodiu” 
din Praga. 

Prea Fericitul Cristofor, în lume Radim 
Pulet, s-a născut în Praga în anul 1953. 
În 1974 – hirotonit în treapta de preot, 
iar din 1985 intra în monahism. Studii 

teologice în mai multe instituţii din tara 
și de peste hotare precum și la Moscova 
și Atena. Din 1998 hirotonit în treapta de 
episcop de Olomoutsk-Brnensk. 

Arhiepiscopul Cristofor a fost ales 
la 2 mai anul curent în calitate de al 
cincilea întâistătător al acestei Biserici 
autocefale, care pana în 1948 făcea parte 
din  cadrul Bisericii Ortodoxe Sârbe, ca  
eparhie autonomă Cehă, iar  în perioada 
1948-1951 era supusă juridic Patriarhiei  
Moscovei. În 1951  i se recunoaște 
statutul de Biserică Autocefală, din 
partea Bisericii Ortodoxe Ruse. În 
prezent  Biserica Ortodoxă a Cehiei și 
Slovaciei are în componenţa sa  patru 
episcopii, cuprinzând un număr de 166 
de parohii.

La ceremonia intronizării Prea 
Fericitului Cristofor, ca  Întâistătător al  
Bisericii Ortodoxe a ţinuturilor Cehiei 
și Slovaciei a participat și ÎPS Vladimir, 
Mitropolitul Chișinăului și al întregii 
Moldove, însoţit de doi colaboratori ai 
direcţiei mitropolitane – prot. Vadim 
Cheibaș și prot. Veaceslav Șpac. 

 În cadrul solemnităţilor, Mitropolitul 
Vladimir a dat citire mesajului din partea 
SS Alexei al II-lea, felicitându-l pe noul 
arhipăstor din partea Bisericii Ortodoxe 
Ruse.
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CALENDAR 

CREȘTIN

ORTODOX

Iunie – Cireșar
1 /14 M Sf. Mucenic Justin Martirul și Filosoful;
Sf. Mc. Hariton și Firm.
2/15 J  †)Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la
Suceava; Sf. Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul 
Constantinopolului.
3 /16 V Sf. Mucenici Luchilian cu soţia și cei 4
copii: Ipatie, Paul, Dionisie și Claudie; Sf. Mc.
Paula.
4 /17 S †)Sfi nţii Mucenici: Zotic, Atal, Camasie
și Filip de la Niculiţel; Cuv. Mitrofan, Patriarhul 
Constantinopolului. 
5/18 D Sf. Sfi nţit Mucenic Dorotei, Episcopul
Tirului; Sf. Mucenici: Marchian, Nicandru si 
Leonid. Duminica I după Rusalii: Duminica 
Tuturor Sfi nţilor (Lăsatul secului pentru((
Postul Sfi nţilor Apostoli Petru si Pavel).ll
6/19 L Cuvioșii: Visarion și Ilarion cel Nou; Sf.
Mc. Ghelasie. (Inceputul Postului Sf. Apostoli ((
Petru si Pavel).ll
7 /20 M Sf. Sfi nţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida;
Cuv. Sebastiana.
8 /21  M Sf. Martiri Nicandru și Marcian;
Aducerea moaștelor Sf. Mare Mc. Teodor 
Stratilat.
9/22  J Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. cinci
fecioare Muceniţe: Tecla, Mariamni, Marta,
Maria și Enata.
10/23 V Sf. Sfi nţit Mc. Timotei, Episcopul
Prasiei; Sf. Mucenici Alexandru și Antonina.
11/24 S Sfi nţii Apostoli Vartolomeu și Varnava. 
12/25 D Cuvioșii Onufrie cel Mare și
Petru Atonitul. Duminica II după Rusalii: 
Duminica Tuturor Sfi nţilor Români.
13/26 L Sf. Muceniţă Achilina; Cuv. Trifi lie,
Episcopul Levcosiei.
14/27 M Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie,
Patriarhul Constantinopolului; Cuv. Iulita.
15/28 M Sf. Prooroc Amos; Sf. Mucenic Isihie;
Fericiţii Ieronim și Augustin.
16/29 J Sf. Tihon, Episcopul Amatundei și Sf.
Mc. Marcu, Episcopul Apoloniadei.
17/30 V Sf. Mucenici: Manuil, Savel și Ismail.
18/1 S Sf. Mucenici: Leontie, Ipaţie și Teodul.
19/2 D Sf. Apostol Iuda, ruda Domnului; 
Cuv. Paisie cel Mare; Sf. Mc. Zosima.
20/3 L Sf. Sfi nţit Mucenic Metodie,
Episcopul Patarelor; Cuv. Calist, Patriarhul
Constantinopolului.
21/4 M Sf. Mucenici Iulian din Tars și 
Afrodisie.
22/5 M Sf. Sfi nţit Mucenic Eusebie; Sf.
Mucenici: Zenon, Zina și Galaction.
23/6 J Sf. Muceniţă Agripina; Sf. Mc. Aristocleu
preotul.
24/7 V †)Nașterea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul 
(Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana; Adu-
cerea moaștelor Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou
de la Suceava.
25/8 S Sf. Mare Muceniţă Fevronia; Cuvioșii
Dionisie și Dometie; Cuv. Mc. Livia.
26/9 D Cuv. David din Tesalonic; Cuv. Ioan, 
Episcopul Gotiei.
27/10 L Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf.
Ioana Mironosiţa.
28/11 M Aducerea moaștelor Sfi nţilor Mucenici
Chir și Ioan; Sf. Mucenic Papia.
29/12  M (†)Sfi nţii măriţi Apostoli Sf. Petru și 
Sf. Pavel.
30/13 J †Soborul Sfi nţilor 12 Apostoli; †) 
Sf. Ierarh Ghelasie de la Râmeţ, Eusebiu și 
Haralambie.

1/14 iunie
Sfântul Iustin Martirul și 

Fiolosoful s-a născut către anul 114 
în Sichem, un vechi oraș al Samariei, 
din părinţi greci păgâni. A trăit pe 
vremea împăraţilor Antonin cel Pios 
(138-161) și Marcus Aurelius (161-
180), și s-a numit “fi losof” fi indcă 
din copilărie s-a osârduit cu studiul 
fi losofi ei păgâne, iar mai apoi cu cel 
al fi losofi ei Adevărului, învăţătura lui 
Hristos.

În jurul vârstei de 30 de ani Iustin 
a primit sfântul botez (între anii 133 
și 137) și apoi a deschis o școală 
de fi losofi e creștină. Deci mergând 
la Roma în anul 155, a dat mai sus 
zisului împărat Antonin o apologie 
în scris împotriva rătăcirii idolilor, și 
dezvinovăţitoare pentru credinţa în Hristos, cu care pe una, adică credinţa 

creștinilor, o adeverea și o înălţa, iar pe 
cealaltă, adică înșelaciunea idolească, 
o supunea cu dovediri din Scripturi.

Mai târziu, în anul 161, puţin după 
urcarea pe tron a împăratului Marcus 
Aurelius, el a scris o a doua Apologie, 
adresată de aceasta data Senatului 
Roman.

Deci, fi ind zavistuit de Crescent 
fi losoful, a fost omorât cu vicleșug, 
chinuit fi ind mai înainte cu multe 
chinuri.

Acesta pentru viaţa lui curata și 
fără prihana, ajungând la fapta bună 
cea desăvârșită, și ajungând plin de 
toată înţelepciunea, și dumnezeiască 
și omenească, a lăsat pentru toţi 
credincioșii scrieri pline de toată 
înţelepciunea și folosul care dau mare 
cunoștinţă celor ce le citesc. 

12/25 iunie
Acest cuvios Onufrie era din Egipt, petrecând viaţa de 

obște, în pustia numita Ermupol a Tiveilor. și auzind de 
viaţa pustnicească a lui Ilie și a lui Ioan înaintemergătorul, a 
ieșit din obște și a locuit în pustiu, nevazând om nicidecum 
timp de 60 de ani. Pe acesta l-a afl at marele Pafnutie, când a 
mers în pustiul cel mai dinăuntru, ca să ia binecuvântare de 
la sfi nţii bărbaţi. Căci umblând Pafnutie 17 zile, și sosind la 
locul acela unde era sfântul Onufrie și mergând la dânsul l-
a rugat ca să-i spuie numele și toată petrecerea vieţii sale. 

Pentru aceasta, Pafnutie, cunoscând toate acestea din 
însăși gura aceluia, a povestit mai pe urmă monahilor 
celor ce se pustniceau, nu numai despre acest dumnezeiesc 
Onufrie, ci și de alţi cuvioși pe care i-a afl at umblând 
în pustie. Fiindcă s-a mutat Preacuviosul Onufrie către 
Domnul, atunci când se afl a acolo Pafnutie, care și-a rupt 
rasa în două: cu o jumătate a acoperit sfi ntele moaște ale 
Preacuviosului Onufrie (ca era gol, fi ind acoperit numai cu 
părul său cel alb) iar cealaltă jumătate de rasă a oprit-o ca 
să se acopere pe sine. Deci a îngropat Pafnutie sfi ntele lui 
moaște în locul acela, și îndată a căzut coliba sfântului și 
s-a uscat fi nicul ce era acolo sădit, și a secat și apa. 

Se face soborul lui în sfânta sa casă de rugăciune, ce 
este în Mănăstirea Sfântului Alipie. 

2/15 iunie
Acesta a trăit pe vremea împărăţiei păgânului împărat Constantin 

Copronim, născut în împărăteasa cetăţilor, Constantinopolul, părinţii 
lui erau de bun neam și vestiţi, numindu-se Teodor și Evdochia. 
Acest Teodor a fost iscălitor de cărţile împărătești cele poruncitoare. 
Și fi ind el pârât că este închinător al dumnezeieștilor icoane, a fost 
chinuit cu bătăi, și trimis în izgonire la Milasa cu pază cumplită, și 
după aceea a fost chemat, și nesupunându-se poruncilor împărătești, 
iarăși a fost izgonit la Niceea, și trăind acolo șase ani cu multă 
nevoinţă, și-a primit sfârșitul. Iar fi ul sau acesta, cinstitul Nichifor 
tocmai din naștere a fost înfășat cu cununile Ortodoxiei și crescut cu 
laptele dreptei credinţe, și trecând vârsta prunciei și bine-învăţând, a 
fost rânduit în ceata scriitorilor. După aceea, socotind că toate sunt 
pleavă și paianjeni, s-a dus din cetate și a mers la Propontida. Și 
acolo singur a fost dat către Dumnezeu, petrecând cu multe trude 
și petrecere rea. Deci întâmplându-se a se săvârși marele arhiereu 
Tarasie, Nichifor acesta a fost rugat de împărat să ia scaunul 
Patriarhiei Constantinopolului. Deci, peste puţină vreme răposând 
împăratul numit mai sus, și ajungând fi ul său Stavrache moștenitor 
al împărăţiei, a cărui viaţă și a lui scurtă fi ind, a primit sceptrul 
împărăţiei Mihail cel binecredincios. Deci, pe acesta pogorându-l 
din împărăţie Leon cel cu nume de fi ara, și luând el împărăţia, a stat 
împotriva sfi ntelor icoane, și asupra dreptei noastre credinţe. Însă cu 
neputinţă este să spunem și să scriem câte a zis cu îndrăzneala către 
păgânul și spurcatul acela cinstitul Părintele nostru Nichifor. Iar 
urâtorul de Dumnezeu, îndată pogorându-l din scaun și izgonindu-l 
și băgându-l în temniţă, a dat poruncă să nu aibă nici o căutare sau 
mângâiere de la nimenea. Și așa a rămas viteazul sufl et chinuindu-
se, până când acest ticălos împărat și-a lepădat sufl etul, tăiat fi ind 
și sfărâmat de ai săi în biserica cea din Far. Iar fericitul acesta, fi ind 
supărat de nevoi și de patimi rele în mulţi ani, și fi ind aproape de 70 
de ani, și-a dat sufl etul sau în mâinile lui Hristos Dumnezeu, petrecând noua ani în arhierie și 13 ani în surghiunie. Deci, se 
săvârșește pomenirea lui în cinstita biserica a Sfi nţilor Apostoli, unde se afl a cinstitele lui moaște.

Pomenirea Sfântului Mucenic Iustin Filosoful

Pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru 
Onufrie egipteanul 

Pomenirea celui între sfi nţi Părintele nostru Nichifor 
Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului
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Corespondentul: Romanul 
lui Dan Brown “Codul Da Vinci”, 
afi rmă că  creștinismul este o 
construcţie artifi cială autorul 
căreia este  împăratul Constantin 
și episcopii care s-au adunat la 
sinodul de la Niceia(325), unde s-a 
alcătuit și Sfânta  Scriptură în care 
au fost incluse doar acele cărţi care 
susţineau noua credinţă.

Nicolae Fuștei: Componenţa 
Sfi ntei Scripturi, în special a Noului 
Testament, care în mod deosebit 
vorbește despre Iisus Hristos  nu 
este opera primului Sinod Ecumenic. 
Evangheliile au fost cunoscute și până 
la acel moment. Ba mai mult ca atât,  
Canonul Noului Testament era deja 
format la sfârșitul secolului al II-
lea, fapt ce constituie expresia unui 
consens aproape unanim al Bisericilor 
asupra cărţilor considerate inspirate. 
Aici prin canon înţelegem lista cărţilor 
Sfi nte. Astfel, canonul, cu cele patru 
Evanghelii, este atestat: în Galia, de 
către Sfântul Irineu († 202), la Roma, 
de Canonul muratorian (datat cu anul 
200), în Alexandria Egiptului, de 
către Origen, Dionisie Alexandrinul 
(† 264), Toate aceste documente fac 
ca teoria lui Brown să apară în toată 
inconsistenţa și netemeinicia ei! 
Ceea ce Brown afi rmă ca certitudine, 
nu poate sta în picioare nici măcar 
la nivel de ipoteză. Astfel afi rmaţia 
că Evangheliile  canonice sunt o 
invenţie a împăratului Constantin sunt 
combătute de realitatea descoperirilor 
istorice. Aici este de ajuns să amintim 
despre Papirusul Ryland, datat în jurul 
anului 130, care cuprinde un fragment 
din Evanghelia după Ioan (In. 18,31-
33.37-38). Acest papirus provine 
din Egipt. Este evident că dacă 
Evanghelia după Ioan era cunoscută în 
Valea Nilului în anii 120-130, ea a fost 
scrisă cu siguranţă nu mai târziu de 
sfârșitul secolului I și, deci, nu a putut 
fi  „fabricată” în secolul al IV-lea, la 
porunca  împăratului Constantin. 

Cor.: Dar nu puteţi tăgădui că au 
fost și alte scrieri atribuite Apostolilor, 
pe care Biserica le numește Apocrife. 
Potrivit convingerii lui Brown, 
acestea au fost distruse în mare 
parte deoarece puneau accentul pe 
umanitatea lui Isus și nu aminteau 
nimic de dimensiunea sa divină.

N.F.: Motivul pentru care Biserica 
le-a considerat apocrife este cu 
totul altul: textele acestor cărţi  sunt 
inspirate de doctrina gnostică, iar 
minunile prezentate au un stil de 
roman, nefi ind credibile. 

Gnosticismul este o sectă,  
învăţătura căreia intră în contradicţie 
cu cărţile Sf. Scripturi, chiar și cu cele 
din Vechiul Testament.

Astfel prima carte a Bibliei Geneza 
sau Facerea, relatând despre zilele 
creaţiei, la fi ecare zi face o remarcă 
semnifi cativă, “și a văzut Dumnezeu că 
estre bun”. Deci creștinii mărturisesc 
că lumea creată de Dumnezeu este 
bună.  Răul vine în lume în rezultatul 
alegerii incorecte făcute de către om. 

Gnosticii, negând cele relatate de 
Cartea Facerii, afi rmă că lume creată 
este rea, și chiar dumnezeu este rău, 
ignorant și corupt.

Este evident că astfel de concepţii 
vin în contradicţie cu credinţa  
creștinilor despre Dumnezeu, care este 
Bun, Atotștiutor și este Iubirea.

Evident că toate scrierile care  vin în 
contradicţie cu această concepţie despre 
Dumnezeu și lume nu puteau fi  acceptate 
de comunitatea creștină. Anume aceasta 
este cauza pentru care scrierile gnostice 
au fost declarate apocrife, adică 
neinspirate  de Dumnezeu.

Dar ce este surprinzător că chiar 
și aceste scrieri atât de dragi lui Dan 
Brown nu  confi rmă ideea potrivit 
căreia Iisus Hristos ar fi  avut un copil 
cu Maria Magdalena, idee de-a dreptul 
absurdă și penibilă, asupra căreia nici 
nu merită să ne mai oprim atenţia! 

Cor.: În romanul lui Dan 
Browun se afi rmă că Hristos a 
vrut să încredinţeze  conducerea 
Bisericii Mariei Magdalena, însă 
„partidul” lui Petru (p. 265) ar fi  
preluat conducerea în mod nepermis, 
persecutându-o pe Maria Magdalena 
și întreaga ei descendenţă.

N. F.: Trebuie spus că și această 
afi rmaţie nu este confi rmată de nici 
o dovadă istorică. Dan Brown „uită” 
faptul că Maria Magdalena nu numai 
că nu a fost prigonită de Biserică, dar 
a fost considerată sfântă. Ea fi gurează 
atât în calendarul ortodox, cât și în 
calendarul romano-catolic, pe data de 
22 iulie/4 august. Și Sfânta Scrciptură, 
în Noului Testament, nu evită să ne 
vorbească despre Maria Magdalena, ci 
ne informează că ea a fost vindecată de 
Iisus (Lc. 8,2), însoţindu-L apoi până 
la picioarele crucii (In. 19,25), că a 
privegheat în faţa mormântului (Mt. 
27,61), fi ind prima martoră și vestitoare 
a Învierii Domnului (Mt. 28,9-10; 
In. 20,11-18), Biserica  în troparul 
consacrat acesteia  cântă: „Lui Hristos, 
Celui ce S-a născut din Fecioară pentru 
noi, ai urmat, cinstită Magdalenă 
Marie, păzind îndreptările și legile 
Lui. Pentru aceasta serbând astăzi 
preasfi nţită amintirea ta, dezlegare de 
păcate cu rugăciunile tale primim”.

Cor.: Brown afi rmă că romanul  
se bazează în mare măsură pe 
documente istorice, așa numitele Les 
Dossiers Secrets găsite la Biblioteca 
Naţională din Paris, care ar fi  
aparţinut Societăţii secrete Prieuré de 
Sion, al cărei Mare Maestru ar fi  fost 
și Leonardo da Vinci. În ce măsură 
aceste afi rmaţii sunt adevărate?

N. F.: Aceste documente, care 
au fost încredinţate Bibliotecii 
Naţionale din Paris în 1967, s-au 
dovedit a fi  false, după cum au 
admis mai târziu chiar cei care le-au 
„descoperit”. Leonardo Da Viinci 
nu putea fi  membru al organizaţiei 
Prieuré de Sion.  Prieuré de Sion 
există într-adevăr, dar nu trebuie să fi e 
confundată cu mănăstirea întemeiată  

la Ierusalim, în 1099; de către fostul 
rege al Ierusalimului, o mănăstire care 
s-a stins în secolul al XIII-lea și nu o 
societate secretă, în schimb Prieuré de 
Sion, cărei au aparţinut așa numitele 
Les Dossiers Secrets, a fost întemeiată 
în anul 1756 de către Pierre Plantard, 
cel care fusese implicat și în afacerea 
așa-ziselor Dosare secrete. Nu credem 
că aceste documente false, coroborate 
cu interpretări absolut subiectiviste ale 
operelor lui Leonardo da Vinci, pot 
constitui argumente serioase. 

De fapt   trebuie să  menţionăm că  
o caracteristică esenţială  a romanului 
lui Dan Browun este antiistorismul. 
Faptele relatate, pretinse a fi  adevărate, 
nu au nimic comun cu istoria   reală. 
Sunt doar  rodul fanteziei autorului.

Iată un exemplu de antiistorism:  
la p. 249, autorul spune că „stabilirea 
divinităţii lui Hristos era însă critică 
pentru dorita reunifi care a Imperiului 
Roman și pentru noua structură de 
putere apărută – Vaticanul”. Dan 
Brown nu știe faptul că la începutul 
secolului al IV-lea Vaticanul nici  
nu exista! Exista, desigur, scaunul 
patriarhal al Romei, dar nu Statul 
Vatican! 

Codul lui Da Vinci prezintă 
cititorului o falsă imagine a Opus Dei. 
Însăși faptul că romanul prezintă Opus 
Dei ca o congregaţie (p. 9) sau ca un 
ordin, membrii săi fi ind consideraţi 
călugări (p. 53), trădează necunoașterea 
realităţii acestei instituţii romano-
catolice. Opus Dei nu este un ordin, 
ci o prelatură personală. Întemeiată 
de  Josemaría Escrivá la 2 octombrie 
1928 în Spania, care a primit statutul 
de prelatură personală abia în anul 
1982, prin Papa Ioan Paul al II-lea.

Cor.: Înseamnă că  Codul lui 
Da Vinci nu se bazează pe adevărul 
istoric, ci pe imaginaţia  sau fantezia 
autorului, pe fi cţiune. 

N. F.: Exact. Și acest lucru este 
cu atât mai periculos pentru oamenii 
neiniţiaţi în istoria  sau învăţătura de 
credinţă a creștinismului. 

Cineva afi rma că atât romanul 
cât și fi lmul  au avut un singur scop, 
facerea de bani.

Poate că e adevărat, dar cred că 
mai au și un subtext nevăzut de mulţi. 
Dacă iar fi  interesat  doar banii rămâne 
inexplicabil refuzul autorilor fi lmului 
să pună o menţiune la începutul 
fi lmului precum că  fi lmul nu este 
bazat pe date istorice ci pe fantezia 
autorului, așa cum a cerut Conducerea 
Bisericii Roamno-catolice.

Probabil că  fi lmul mai are și scopul 
de a zdruncina temelia creștinismului.

Autorii romanului și al fi lmului își 
dau destul de bine seama că centrul 
creștinismului este credinţă în Hristos 
ca Salvator sau Mântuitor al  lumii.

Dacă Hristos nu este Dumnezeu, ci 
un om obișnuit, cum putea să mântuie 
întregul neam omenesc?

Cor.: De fapt romanul și fi lmul 
sunt în cazul acesta o jignire,  ofensă 
adusă lui Dumnezeu.

N. F.: Cred că Dumnezeu cel 
Atotputernic și Sfânt nu poate fi  afectat 
cu nimic din ceea ce este în stare să 
facă omul “mic”, decăzut,  de aceea 
Dumnezeu nu are nevoie de avocaţi 
sau apărători.  Mai degrabă ar fi  
vorba  de  jignire adusă  sentimentului 

religios al tuturor creștinilor, celor care 
îl acceptă pe Hristos ca Mântuitor, ca 
Salvator. În cazul acesta este clară și 
justifi cată  indignarea  oamenilor care 
au ieșit în stradă cu proteste. 

Cor.: Dan Brown afi rmă că 
cititorul are dreptul să fi e de acord 
sau nu  cu ceea ce scrie. Că prin  
acest roman el nu a vrut să ofenseze 
creștinii, că de fapt și el este creștin. 

N. F.: Ce a vrut Borwn în realitate 
o știe doar el, dar cu cred că nu este 
destul de sincer. Mi se pare că  autorul 
a uitat ce este măsura. 

Aș vrea să știu cum ar fi  reacţionat 
el dacă eu, sau altcineva, ar fi  scris, 
în pofi da celor ce știe Brown cu 
siguranţă, un roman în care  mama lui, 
pe care o iubește și  la care ţine foarte 
mult,  este prezentată  ca o femeie 
ușuratică, ce mai avuse relaţii cu alţi  
bărbaţi pe lângă  tatăl lui Brown? Oare 
nu ar protesta împotriva insinuărilor 
mele?  Iar dacă ar fi  tăcut, ar apărea 
întrebarea ce fel de fi u  este el?

Referitor la afi rmaţia lui Brown că 
este creștin, o las pe conștiinţa lui. 

Poate că este creștin, dar un altfel de 
creștin. De fapt nu e atât creștin pe  cât 
gnostic. Nu este o afi rmaţie gratuită. În 
cartea sa Brown încearcă să-l prezinte 
pe Iuda ca pe  ucenicul  cel mai 
apropiat al lui Hristos, care a fost rugat  
de către Iisus să-l trădeze.   Tocmai ce 
încercau să facă  secta gnosticilor: să 
reabiliteze pe unele personaje negative 
din Sfânta Scriptură, pe Kain din 
Vechiul Testament și pe Iuda din Noul 
Testament.  Acesta este creștinismul 
lui Brow, cel gnostic.

Cor.: În ce măsură  romanul 
și fi lmul prezintă pericol pentru 
Biserică?

N. F.: Nu cred că vre-o carte, sau 
fi lm, cât de răspândit ar fi  el, să poată 
cumva dăuna Biserici, pe care nici  
“porţile iadului nu o vor birui” (Mt, 
16, 18), așa spune Evanghelia după 
Matei.

Cartea poate dăuna oamenilor, 
datorită faptului că autorul amestecă 
faptele reale cu cele inventate de el, 
de aceea oamenii  care nu au citit 
Sfânta Scriptură,  nu sunt familiarizaţi 
cu istoria și credinţa creștină,  nu vor 
fi  în stare să deosebească adevărul de 
fi cţiune, făcându-și o părere eronată, 
greșită despre Iisus Hristos. Iar 
aceasta de acum este un pericol  real,  
deoarece  viitorul fi ecărui om depinde 
de răspunsul pe care acesta îl dă la 
întrebarea: Cine este Hristos?

Cor.: Ce le-aţi putea recomanda 
ascultătorilor noștri referitor la 
romanul  și  fi lmul Codul Da Vinci?

 N. F.: Aș vrea să le amintesc 
cuvintele Sf. Apostol Pavel: “Toate 
îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi 
sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, 
dar nu mă voi lăsa biruit de ceva” (1 
Cor. 6, 12).

Procedaţi în conformitate cu 
poveţele Sfântului Apostol și nu veţi 
greși.

Cor.: Vă mulţumesc d-le Nicolae 
Fuștei că nu aţi refuzat invitaţia 
noastră  de a participa la acest 
intireviu.

N. F.: Vă mulţumesc și eu pentru 
invitaţie, și  sper că discuţia va fi  de 
folos celor care ne-au ascultat.

UN FILM PENTRU OAMENI “MICI”
Încă o dată despre fi lmul Codul Da Vinci - Interviu cu dl dr. Nicolae FUȘTEI, realizat de către Liliana Creţu și 

difuzat la postul de radio ANTENA C, duminică, pe data de 21.05.2006
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Luptele desfășurate în prima jumătate a lunii 
iulie 1941 în capul de pod de la Ţiganca(localitate 
din raionul Cantemir – Republica Moldova, 
situată la 3 km est de Prut, vizavi de Fălciu) sunt 

comparabile cu marile bătălii purtate de armata 
română în zonele Cornești, Odessa, Cotul Donului, 
Kuban, Caucaz, Stalingrad sau Crimeea în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial. 

Din cauza pierderilor mari înregistrate pentru 
atingerea aliniamentului CANIA-STOIENEȘTI-
ŢIGANCA (peste 2.300 de morţi, din totalul celor 
4.271 înregistraţi în luptele dintre Prut și Nistru), 
în zonă au fost amenajate peste 25 de cimitire de 
campanie, precum cele de la Cania, cu 938 de morţi 
sau Dealul Epureni – Ţiganca, cu 1.020 de morţi, în 
memoria cărora, în toamna lui 1941, a fost instalată 
o troiţă. 

Când, în vara anului 1944, acţiunile militare 
s-au mutat la vest de Prut, a început demolarea 
tuturor cimitirelor și însemnelor comemorative de 
război amenajate în întregul spaţiu în care armata 
română a luptat în timpul Campaniei din Est. 

Din cauza intervenţiilor făcute asupra locului, 
inclusiv cu buldozerele, oasele celor căzuţi pentru 
ţară  au fost purtate de șuvoaie și împrăștiate în 
toată valea. 

În ultimii 15 ani, presa și numeroși 
reprezentanţi ai societăţii civile au semnalat opiniei 
publice indiferenţa autorităţilor statului faţă de 
starea unor foste cimitire românești din Republica 
Moldova, Ucraina și Federaţia Rusă, în principal a 
celui de la ŢIGANCA. 

Rudele celor căzuţi, veteranii de război și, mai 
ales, puţinii supravieţuitori ai luptelor desfășurate 
în sudul Basarabiei au făcut numeroase demersuri 
pentru cuvenita reparaţie adusă peste ani memoriei 

celor care și-au jertfi t viaţa la doar câţiva kilometri 
de actuala frontieră de est a României. 

Sub presiunea opiniei publice, au fost elaborate 

programe generoase, dar nici unul 
din acestea nu a depășit stadiul de 
proiect conjunctural. 

Din 16 iunie, 2004, au venit 
aici doi călugări Nifon și Casian de 
la Mănăstirea Neamţ cu misiunea 
de a construi o mănăstire și de a 
rândui viaţa de obște. Au socotit 
că e o chemare din partea Celui de 
Sus să se  ridice o mănăstire acolo 
unde a murit atâta lume nevinovată. 
O mănăstire care ar străjui liniștea 
ostașilor noștri.

Până în anul 2005, la 60 de ani 
de la încheierea războiului, singurul 
semn al recunoștinţei românești 
era o troiţă instalată în 2004 pe 
locul fostului cimitir, de Asociaţia 

Culturală „România din Inima Mea” din Bistriţa-
Năsăud și începerea demersurilor pentru realizarea 
unei mănăstiri în apropierea fostului cimitir 

românesc de campanie. 
Ofi ciul Naţional pentru Cultul 

Eroilor și-a propus, încă de la 
înfi inţarea sa în 2004, să reabiliteze 
cele mai  importante locuri de 
înhumare ale eroilor români care au 
fost distruse după încheierea celui de-
al Doilea Război Mondial. 

Cimitirul de Onoare de la Ţiganca 
se impunea a fi  reamenajat astfel încât 
să devină un loc de reculegere în 
memoria celor peste 71.000 de militari 
români căzuţi în Campania din Est 
(iunie 1941 – august 1944). 

În acest context, Ofi ciul Naţional 
pentru Cultul Eroilor a lansat – la 

data de 9 iunie 2005, de Ziua Eroilor – proiectul 
reconstrucţiei acestui veritabil memorial. 

Finanţarea lucrărilor – ale căror costuri 
estimate se ridică la 300.000 RON – se face integral 
din bugetul Ofi ciului, conform prevederilor Legii 
nr. 379/2003. 

După elaborarea proiectelor tehnice și 
desfășurarea licitaţiei internaţionale, lucrările 
de  reamenajare a cimitirului au început la 25 
octombrie 2005, de Ziua Armatei României. 

În urma desfășurării procedurilor de achiziţie 
publică a lucrărilor de reconstrucţie, fi rma FPC 
„REVETAN“ SRL din Chișinău a fost declarată 

câștigătoare. 
Reconstrucţia cimitirului de 

Onoare Românesc de la Ţiganca 
constă în: împrejmuirea acestuia, 
reamenajarea celor 9 gropi comune,  
instalarea a 142  de însemne de 
căpătâi (cruci creștine), amplasarea 
a 11 plăci de  marmură (pe  9 dintre 
ele fi ind înscrise numele celor 830 de 
eroi români identifi caţi, amenajarea 
peisagistică și a căilor de acces, 
montarea unei troiţe, a unei porţi 
monumentale tradiţionale și a 
candelelor ce vor arde întru veșnica 
recunoștinţă a celor ce s-au sacrifi cat 
pentru Ţară. 

Finalizarea de către Ofi ciul 
Naţional pentru Cultul Eroilor a 
acestui proiect constituie o garanţie a 

respectului autorităţilor de stat și a societăţii civile 
românești faţă de trecutul nostru istoric. 

Fostul rege al României, Mihai I, comandantul suprem al forţelor militare 
române în timpul celui de-al doilea război mondial, a participat, joi, 1 iunie, la 
inaugurarea cimitirului soldaţilor români, căzuţi în anul 1941. Cimitirul este 
amplasat în satul Ţiganca, raionul Cantemir. 

Regele s-a arătat foarte emoţionat și recunoscător autorităţilor R. Moldova 
pentru contribuţia 
acestora la deschiderea 
cimitirului în cinstea 
soldaţilor români căzuţi 
în perioada celui de-al 
doilea război mondial, 
în bătălia de la podul 
din Ţiganca. Ministrul 
român al Apărării, 
Teodor Atanasiu, a 
menţionat la ceremonie 
că memoria a 1020 de 
soldaţi români, căzuţi 
aici, a fost, în sfârșit, 
eternizată. Valeriu 
Ţurcanu, viceministrul 
Culturii și Turismului 
al R. Moldova, a 

declarat că păstrarea memoriei celor căzuţi pe câmpurile de luptă este o datorie a 
cetăţenilor, dar și respectarea Convenţiei de la Geneva, din 1949. La ceremonia 
de inaugurare și sfi nţire a cimitirului au participat reprezentanţi ai aparatului 
prezidenţial, ai Parlamentului și Guvernului, vicepreședintele Parlamentului, 
liderul Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, membri ai fracţiunilor 
parlamentare PPCD, Alianţa “Moldova Noastră”, Partidul Social-Liberal. La 
eveniment a fost prezent și prinţul Radu de Hohenzollern-Veringen, reprezentanţi 
ai corpului diplomatic, acreditat în Moldova, înalte feţe bisericești din R. 
Moldova și România. 

Cu această ocazie regele Mihai face prima vizită în cuprinsul actualei 
Republici Moldova. Monarhul a mers direct la memorial, fără a vizita Chișinăul 
și nu a avut întrevederi cu nici o ofi cialitate. 

Acum aproape 64 de ani Mihai I vizita împreună cu Regina Mamă Elena 
și Ministrul 
de Externe de 
atunci, Mihai 
A n t o n e s c u , 
Chișinăul pentru 
a participa la o 
paradă și alte 
s o l e m n i t ă ţ i 
c o n s a c r a t e 
în principal 
e l i b e r ă r i i 
anterioare a 
Basarabiei de 
sub ocupaţia 
sovietică. 

Peste 64 de 
ani, în Basarabia 
s-a petrecut o 

minune a Neamului. Regele Romanilor a revenit la fi ii săi înrobiţi și subjugaţi 
unei gândiri străine, pentru a le da curaj și speranţă. 

Voinţa Divina l-a adus pe unsul lui Dumnezeu, pe Regele tuturor Românilor, 
acolo unde mintea omenească nici nu îndrăznea să-și închipuie că mai există 
speranţa întoarcerii, pentru a desăvârși minunea Învierii. 

La Ţiganca, în Basarabia ruptă și înrobită, într-un loc uitat de poporul său, 
într-un loc batjocorit de vrăjmașii neamului, Regele a reînodat Istoria Romanilor 
prin omagiul suprem care a readus la viaţă pe cei care s-au jertfi t pentru Credinţă, 
Ţară, Neam și Rege. 

Poate că nu sunt mulţi cei care realizează astăzi această minune, dar 
asemenea unei seminţe puse într-un pământ roditor, la fel și prin Ţiganca se va 
împlini destinul românesc. 

Apostolii românismului din Basarabia, din România neîntregită de dincoace 
de Prut, din lumea largă au acum aluatul din care să coacă colacul rotund al 
României adevărate. 

Mircea Popescu, 1 Iunie 2006 

Inaugurarea cimitirului românesc 
a trezit reacţii controversate la veteranii 
celui de-al doilea război mondial din R. 
Moldova, care au fost soldaţi ai Armatei 
Sovietice. Chiar dacă, de mai mult 
de zece ani, ei benefi ciază de același 
drepturi cu veteranii Armatei Române, 
până acum, veteranii moldoveni care 
au luptat pe fronturi opuse sărbătoresc 
Ziua Victoriei în mod separat.

Autorităţile comuniste de la 
Chișinău împărtășesc în continuare 
viziunea sovietică asupra celui de-al 
doilea război mondial potrivit căreia 
România ar fi  ocupat Basarabia, la 
1941, în timp ce URSS ar fi  eliberat-
o, trei ani mai târziu, de sub ocupaţia 
românească. 

Pe de altă parte, Președintele 
Republicii Moldova și liderul Partidului 

comuniștilor de guvernământ Vladimir 
Voronin a făcut anterior declaraţii 
privind necesitatea reconcilierii dintre 
veteranii fostei Armate sovietice și cei 
ai Armatei române. 

Mai mult decât atât, Președintele 
Voronin a reacţionat promt,  atunci când 
Ministerul de Externe al Federaţiei 
Ruse l-a acuzat că ar pune semnul 
egalităţii dintre veteranii sovietici și 
“naziști”. 

“Ar trebui să se știe că Armata 
Română, din august 1944, a participat 
la războiul contra fascismului de 
partea coaliţiei antihitleriste, iar Regele 
Mihai I al României a fost decorat de 
către conducerea militară și politică 
sovietică cu Ordinul Victoria”– se 
afi rma în martie 2005 într-o declaraţie 
a Președinţiei de la Chișinău. 

ATITUDINE AMBIGUĂ A 
OFICIALITĂŢILOR DE LA CHIȘINĂU

REGELE MIHAI ÎN BASARABIA

CIMITIRUL ROMÂNESC DE ONOARE DE 
LA ŢIGANCA, RAIONUL CANTEMIR 
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NELINIȘTIT ESTE SUFLETUL NOSTRU PÂNĂ NU SE ÎNTOARCE IARĂȘI LA TINE  DOAMNE 

“Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,  Unul-
Născut, Care  din  Tată  S-a  născut  mai înainte de  toţi vecii... ”

Fiul lui Dumnezeu este  Om Adevărat și Dumnezeu Adevărat

 Al 2-lea și al 3-lea Articole al Crezului 
spun:

 “[Cred]Și întru unul Domn Iisus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu,  Unul-Născut,  Care  din  
Tată  S-a  născut  mai înainte de  toţi vecii;  
Lumină din Lumină,  Dumnezeu adevărat 
din Dumnezeu adevărat,  născut nu făcut;  
Cel de o  fi inţă  cu Tatăl, prin  care  toate  
s-au  făcut”.  

“Care  pentru  noi  oamenii și pentru a 
noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și 
S-a întrupat de la Duhul Sfânt  și din Maria 
Fecioara și S-a făcut om” .

După cum vedem în articolele citate 
se afi rmă că Fiul lui Dumnezeu este 
„Dumnezeu adevărat” și „Om adevărat”.

Dumnezeu Fiul este  a doua persoană a 
Sfi ntei Treimi.  Dar  atât dumnezeirea Fiului 
cât și existenţa lui reală în istorie au avut 
mulţi critici, dintre care mai sunt și astăzi, 
de aceea  cred  că  este necesar să ne oprim 
la două întrebări: Este Iisus o personalitate 
istorică?  și oare  este Iisus Dumnezeu?

Iisus este o 
personalitate istorică

Încă în sec.  XVIII adepţii școlii 
mitologice negau existenţa reală în istorie 
a persoanei Mântuitorului,  afi rmând că 
Iisus este doar un mit. “Raţiunea” acestei 
supoziţii  nu  este  nu  este  de  dispreţuit  
nici  în prezent,  atâta  timp  cât    nu se va 
lua în consideraţie și datele istorice despre 
personalitatea lui Iisus. Și într-adevăr că 
Iisus nu este un mit ne vorbesc documentele 
care provin  din două direcţii: din mediul 
iudaic, și  din cel păgân.

Dovezi parvenite 
din mediul iudaic

Puţina informaţie pe care o găsim la 
scriitorii iudei este explicabilă. Iudeii 
așteptau un Mesia politic, un eliberator de 
sub jugul roman, un erou, un războinic. Pe 
de  altă parte iudeilor nu le convenea să 
vorbească despre Iisus Hristos, ca  despre un 
adevărat Mesia. De la jumătatea secolului 
al II-lea, poziţia  iudeilor s-a schimbat, 
începând răspândirea de știri calomniatoare 
ci  privire la originea și viaţa Lui. Aceste știri  
au fost aprofundate de unii scriitori păgâni 
ca Celsius, Porfi riu ș.a.

Dintre dovezile  scrise  ce  au  o  
provenienţă   iudaică trebuiesc menţionate  
în  primul  rând  cele ce vin din mediul 
istoricilor evrei și a rabinilor. Evident că 
informaţia din sursele acestea nu poate fi  
decât ponegritoare, dar pentru noi la acest 
capitol  este important că sursele evreiești 

pomenesc despre Hristos ceea ce dovedește 
că Hristos a fost o persoană istorică reală. 
Iar calomniile la adresa Lui le lăsăm pe 
conștiinţa celor care le-au scris.

Despre persoana istorică a lui Iisus 
Hristos vorbește istoricul evreu Iosif Flavius 
(născut în 37 d. Hr.). 

Iosif spune: “Cam în timpul acesta s-a 
ridicat Iisus, un om înţelept dacă este corect 
să-l numim om, deoarece el era un făcător de 
lucruri minunate, un așa învăţător încât toţi 
oamenii primeau adevărul cu plăcere. El a 
atras la el pe mulţi evrei cât și pe mulţi dintre 
neamuri. El era Hristosul, și atunci când Pilat, 
la sugestia fruntașilor noștri, l-au condamnat 
la moarte pe cruce, cei care l-au  iubit de la 
început nu l-au părăsit; căci el li s-a arătat 
viu din nou a treia zi; după cum profeţii 
divini prorociseră aceste lucruri și alte  mii 
de lucruri minunate despre el. Și gruparea 
creștinilor, numiţi astfel după numele lui, nu 
s-a stins până în ziua de azi”1.

Tot Iosif Flavius ne lasă și o mărturie  
despre Sf. Apostol Iacov, fratele lui Iisus: 
“Dar tânărul Ananius, care, așa cum am 
spus deja primise înalta preoţie, avea un 
caracter curajos și excepţional de îndrăzneţ; 
el a urmat partida Saducheilor, care erau 
mai severi în judecata lor decât toţi evreii, 
așa cum am arătat deja. Având o asemenea 
înclinaţie, Ananius s-a gândit că acum are 
o ocazie bună, deoarece Festus era mort și 
Albinus era încă pe drum; el a adunat deci 
un sfat de judecători și le-a adus înainte pe 
fratele lui Iisus numit Hristos, al cărui nume 
era Iacov, împreună cu alţii; și acuzându-i de 
a fi  încălcat Legea, i-a condamnat să fi e uciși 
cu pietre”2.

Cele mai multe  dovezi despre existenţa 
reală a lui Iisus le găsim în scrierile rabinice, 
mai ales în Talmud și  scrierile legate de el.

Astfel potrivit Talmudului Babilonean, 
Iisus din Nazaret numit Ben Pandera (Sau 
Ben Pantere) uneori Jesu Ben-Panderas,   
a fost spânzurat  în ajunul Paștelor cu un 
eretic.

Este evident că la altă caracterizare a 
lui Iisus dată de către    elementele    din    
partidul    fariseilor,    ostil creștinismului,  
nici nu putea fi . Unele dintre numele cu 
care este   pomenit  Iisus  în  Talmud  se  
aseamănă  cu  cele  din Evanghelii. Astfel 
“Cel Spânzurat” probabil se referă la modul 
execuţiei, iar “Ben Pantera”,  probabil apare 
ca urmare a deformării  cuvântului  grecesc  
“parthenos”  - fecioară.3 

Amoa Ulla adaugă: “Și credeţi că pentru 
(Yeshu din Nazaret) a fost drept de apel?  El 
a fost un înșelător și Milostivul a spus: “Să 
nu-l cruţaţi și nici să nu vă înduraţi de el”4.

Altă lucrare de provenienţă iudaică în 
care se menţionează Hristos este “Sefer 
Toldoth Jeshu”5, (Cartea originii  lui Iisus), 
în care într-un mod dușmănos  se împletesc 
tradiţiile talmudice și calomniile despre 
nașterea Mântuitorului.

Despre   Iisus  vorbește  și “Cronica” 
samariteanului  Thallius,  scrisă  la  Roma   
(puţin înainte sau   după   anul  60 d. Hr.).6 

Vom menţiona și mărturiile unor 
personalităţi de vază a vremii care se referă 
la persoana lui Iisus Hristos.

Filosoful și medicul Moșe Maimonide 
(1135-1204  d. Hr.) spune: “Iisus 
Nazarineanul a venit în lume spre a pregăti 
calea pentru Mesia, pe care-l așteptăm, și 
chiar credinţa creștină susţine că Mesia va 
reveni”7.

Dacă mărturiile iudaice vorbesc în mod 
“ireverenţios” despre Iisus Hristos, totuși 
ele au și o încărcătură pozitivă: vorbesc de 

persoana istorică a Mântuitorului.

Dovezi parvenite din 
mediul păgân

După cum știm în zilele lui Iisus, lumea  
păgână avea zeităţile ei și n-o prea  interesa 
nici idealul și nici învăţătura noului profet. 
O altă cauză a “tăcerii” surselor păgâne la 
tema existenţei istorice a lui Iisus probabil 
este explicată prin aceea că păgânii vedeau 
în creștinism o sectă iudaică dispreţuită, sau 
o superstiţie orientală iar în Iisus Hristos 
un demagog, amăgitor condamnat fi ind la 
moartea pe cruce de autoritatea romană. 
În mulţimea de culte, care pătrunseră în 
Panteonul roman, creștinismul, cel puţin la 
apariţia sa nu prezenta mare interes pentru 
romani. Cu toate acestea personalitatea 
lui Iisus  nu putea să nu fi e observată de 
scriitorii păgâni, care au și făcut unele 
însemnări, uneori fugitive,  fi e privind  
activitatea sau  soarta lui Iisus Hristos, fi e a 
discipolilor Lui. 

Unul din  primele  documente  în  care se 
vorbește despre Mântuitor,  și care au  ajuns  
până  în  zilele  noastre  este scrisoarea  
sirianului,  Mar Bar-Serapion către fi ul său 
Serapion,  scrisă după anul 73 și care se  
păstrează în   prezent   în   colecţia  Muzeului  
Britanic din Londra.8   

Alt autor care  pomenește  numele lui 
Iisus  este  Suetoniu  Tranquil (70-140 d.Hr.). 
În jurul  anului  120  în  lucrarea  “Viaţa lui 
Claudius” referindu-se la împăratul Claudius 
(41-54) se spune: “Deoarece  evreii  învăţaţi  
de  către  Crestus,  mereu făceau  dezordine,  
el (Claudius) i-a alungat din Roma”.9 
Această informaţie se afl ă în plin acord 
cu cele ce ne spun «Faptele Apostolilor», 
precum că Sf. Apostol Pavel venind în 
Corint și «...găsind pe un iudeu, cu numele 
Acvila, de neam din Pont, venit de curând 
din Italia, și pe Prischila femeia lui, pentru  
că poruncise  Claudiu ca toţi iudeii să plece 
din Roma, a venit la el» (Fapte 18, 2).

Este de menţionat că  Suetoniu a fost  
secretar al lui Traian și al lui Adrian, deci 
putea fi  bine informat de cele ce se petreceau 
la Roma.

În 112  Plinius  Secundus, sau Pliniu 
cel  Tânăr  scrie din Betania (Asia Mică) 
o scrisoare  împăratului  Traian în  care  
întreabă  ce  să facă cu secta creștinilor,  
care se adună pe la răsăritul soarelui și cântă 
imnuri lui Hristos  ca lui Dumnezeu10. Din 
această mărturie este important să reţinem 
că creștinismul era răspândit în Asia Mică 
nu mai târziu de anul 80 d. Hr. și că creștinii  
nu se îndoiau de existenţa lui Hristos dar 
chiar I se închinau lui ca lui Dumnezeu.

Altă mărturie despre creștini și Hristos 
o găsim la istoricul roman Publius Tacit 
(55-120 d. Hr) în  relatarea despre incendiul 
Romei (64 d. Hr.), care a avut loc în timpul 
lui Neron (54-68 d. Hr.). Se spune că 
incendiul a distrus 2/3 din oraș, că a fost 
organizat de Neron pentru a-și imagina 
mai bine incendiul care a mistuit Troia. 
Dar poporul afl ase despre crima lui Neron  
și acesta pentru a potoli mânia urbei a dat 
vina pe creștini. În “Anale” lui  Tacit  afl ăm  
că Hristos a trăit în timpul lui Tiberiu (14-
37 d. Hr.) și că a fost executat în timpul lui 
Pontii  Pilat. Un alt fragment din “Anale” 
spune următoarele: “autorul numelor lor 
(creștinilor - n.n.), Hristos, a fost condamnat 
supliciului sub domnia lui Tiberiu de către 
Ponţiu Pilat”11.

Alt autor păgân care pomenește despre 

Hristos este Lucian de Samosata,  un satiric     
din secolul II, care se referă batjocuritor 
la  adresa lui Hristos și a creștinilor. El I-a 
asociat cu sinagogile din Palestina și făcea 
aluzie la  Hristos ca  fi ind “…omul car a fost 
răstignit în Palestina pentru că a introdus 
acest nou cult în lume…Ba mai mult, primul 
lor legiuitor i-a convins că erau fraţi între ei 
după ce păcătuiseră odată pentru totdeauna 
lepădându-se de zeii grecești și închinându-
se acelui sofi st crucifi cat și trăind după legile 
lui”12.

Să amintim și de cele două scrisori 
descoperite de curând și care în momentul de 
faţă constituie obiectul criticii moderne. Au 
fost scrise în jurul anului 60-61 d. Hr.: una 
aparţine medicului roman Esculapus Cultellus, 
iar cealaltă nepotului său Claudius Ensa.  

Acestea sunt doar  câteva  dintre  
mărturiile  documentare istorice  despre 
personalitatea istorică a lui Iisus Hristos. Ar 
putea fi  aduse și altele,  dar credem că nu  are  
nici  un rost.  După  cum  scrie  Enciclopedia  
Britanică  în articolul consacrat lui Iisus 
Hristos: “Informaţiile depistate din diferite 
izvoare   ne   dovedesce   că  în  antichitate  
nici  dușmanii creștinismului nu puneau la 
îndoială personalitatea istorică a lui Iisus.  
Pentru prima oară și fără vreun temei, 
existenţa istorică a lui Iisus a fost pusă la 
îndoială de câţiva autori de la  sfârșitul 
secolului al  XVIII.-lea, în secolul al XIX-
lea și începutul secolului al XX-lea”13.

Astfel că “drama care a mântuit lumea 
este o realitate controlabilă cu ajutorul unei 
îndoite categorii de documente (profane și 
creștine), un fapt istoric”14.  Viaţa lucrarea 
și patimile  Celui care s-a dăruit omenirii, 
exemplul Lui a lăsat urme adânci în sufl etele 
oamenilor din toate generaţiile. Puterea 
sublimului exemplu a devenit o parte din 
patrimoniul inconștientului sufl etesc al 
tuturor creștinilor.

Din cele spuse până acum am văzut că 
Iisus Hristos este o personalitate reală despre 
ce vorbesc și documentele istorice.

Nicolae FUȘTEI

Note
1 Iosif Flavius. Testimoniu, XVIII-33. 

Începutul sec. al   2-lea.
2 Iosif Flavius. Testimoniu, XX-9:1. 
3 Фредерик  Брюс, Документы Нового 

Завета: Достоверны ли они”, Чикаго,  1988,  
p. 125).

4 Amoa Ulla a fost un discipol al lui R. 
Yoachanan și a trăit în Palestina la sfârșitul sec. 
al 3-lea.

5 La început se considera că a fost scrisă din 
primele secole însă  mai târziu s-a constat că este 
scrisă în Evul Mediu. Este un simplu pamfl et.

6 Christos  Yanaras, Abecedar  al credinţei, 
București, 1996,p. 130

7 Dr. Alfred Hârlăoanu. Istoria Uneversală a 
poporului evreu, București, 1992, p. 341.

8 F. F.  Bruce, The New Testament 
Documents. Are They Reliable? Downers 
Grove: Inter-Varsity Press, 1972. p.114

9 Anale, 15,44; vezi   Светоний. Жизнь 
двенадцати Цезарей. Москва, 1966, кн. 5,  
гл. 25, c. 140.

10 Scrisori, 10, 99
11 C.f. Griigorie I. Marcu. Prof. Dr. “Procesul 

Mântuitorului”. Societatea comercială 
“Romcart”, București, 1992, p. 14.

12 Лукиан из Самосаты. Избранная проза. 
O смерти Перегрина. Моква, 1991, p. 250-
283; Lucian îi mai menţionează pe creștini 
de câteva ori în lucrarea sa Alexandru, falsul 
profet,  capitolele 25 și 29.

13 Encyclopedia Britanica. Ediţia a 15-a, 
1974.

14 Dr. Ioan Fruma și dr Grigirie Marcu. 
“Procesul Mântuitorului”, Sibiu, 1945, p. 269.

Astăzi vom lua cunoștinţă cu Hristologia 
sau învăţătura despre Iisus Hristos 
așa cum este ea expusă  în  Art. 2-5 al 
Simbolului de Credinţă. Anume aceste 
articole ne dau răspuns la următoarele 
întrebări:

1.Cine este Iisus Hristos;
2.Ce este păcatul și pentru ce 
a venit Fiul lui Dumnezeu pe 
pământ;
3.Moartea și Învierea lui Iisus 
Hristos.

Vom încerca să răspundem  rând pe rând  
la aceste întrebări.
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BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA
ACADEMIA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

ANUNŢĂ ADMITEREA PENTRU ANUL DE STUDII 2006-2007

la următoarele specialităţi:
�TEOLOGIE PASTORALĂ
�TEOLOGIE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
�TELOGIE PATRIMONIU CULTURAL

FORMA ȘI TERMENUL DE STUDII:
�Secţia de zi - 4 ani,
�secţia fără frecvenţă - 1+ 4 ani

Studiile se efectuează în bază de contract

Pretendenţii vor coerspunde 
următoarelor cerinţe:
SECŢIA DE ZI:
� vârsta cuprinsă între 17-35 de ani
� absolvenţi ai Seminarului Teologic
� absolvenţii ai instituţiilor medii cu 
profi l umanitar.
SECŢIA FĂRĂ FRECVENŢĂ:
� vârsta până la 45 de ani
� absolvenţi ai Seminarului Teologic 
� absolvenţi de facultate, sau care fac 
studiile la a doua facultate

Toţi candidaţii susţin 
probele eliminatorii.

PRIMIREA ACTELOR

15 iunie-2 iulie
și 9-14 august  

ACTELE PREZENTATE:

1.Cerere
2.Binecuvântarea preo-
tului duhovnic(a chiriar-
hului-pentru clerici)
3.Certifi catul de botez
4.Adeverinţa de 
c u n i n i e ( p e n t r u 
căsătoriţi)

5.CV
6.Actul de studii
7.Buletin de identitate
8.Adeverinţa de naștere
9.Certifi cat medical (for-
ma  086-U)
10.Șase fotografi i 3x4
11.Taxa 50 de lei.

m
as

te
ra

t Admiterea se face în baza diplomei de licenţă (studii superioare)
Absolvenţii facultăţilor de teologie vor avea prioritate la conscurs.
Informaţii suplimentare se pot primi la sediul  Academeiei.

�Adresa: mun. Chișinău, str. Ismail 46.    � 54-28-70, 27-64-14

BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA
SEMINARUL TEOLOGIC “SF. TREI IERARHI” DIN MUN. CHIȘINĂU

Anunţă concurs pentru înmatricularea elevilor la studii pentru anul 2006-2007 la specialitatea:

“Teologie pastorală”

LA CONCURS SE ADMIT:
Absolvenţi ai clasei a IX (vârsta până la 18 ani)

PRETENDENŢII LA STUDII PREZINTĂ URMĂTOARELE ACTE:
1. Cerere
2. Binecuvântarea preotului duhovnicesc (sau a chiriarhului - pentru clerici);
3. Certifi catul sau adeverinţa de botez (original);
4. Adeverinţa de naștere (copie)
5. Autobiografi a;
6. Buletinul de identitate (copie);
7. Certifi catul medical (forma 086-U);
8. Șase fotografi i 3x4;
9. Taxa 50 de lei
ACTELE SE PRIMESC DE PE 15 IUNIE-30 IUNIE ȘI 1-19 AUGUST 2006.
Persoanele care au depus cererile vor susţine probele preliminarii între 21-23 august 2006:
Vizita medicală;
Muzica bisericească și verifi carea decţiei;
Cunoștinţe generale despre religie(catehizis).

�Adresa: Mun. Chișinău, str. Ismail,  46.   � 54-28-70; 27-50-39; 27-67-14

Admiterea la Seminar se efectuează în baza normelor stabilite de 

Ministerul Educaţiei, Tineretului și Sportului 

Studiile se 
efectuează în 

bază de budget 
și  contract

Durata studiilor 

3 ani

BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA
SEMINARUL TEOLOGIC “SF. TREI IERARHI” DIN MUN. CHIȘINĂU

Anunţă concurs pentru înmatricularea elevelor la studii pentru anul 2006-2007 la specialitatea:

“TEOLOGIE LITERE”, CU STUDIEREA SUPLIMENTARĂ A 
SPECIALITĂŢII, “REGENT” (DIRIJOR DE COR BISERICESC)

LA CONCURS SE ADMIT:
Fete absolvente ale clasei a IX (vârsta până la 18 ani)

PRETENDENTELE LA STUDII PREZINTĂ URMĂTOARELE ACTE:
1. Cerere
2. Binecuvântarea preotului duhovnic;
3. Certifi catul sau adeverinţa de botez (original);
4. Adeverinţa de naștere (copie)
5. Autobiografi a;
6. Buletinul de identitate (copie);
7. Certifi catul medical (forma 086-U);
8. Șase fotografi i 3x4;
9. Taxa 50 de lei.
ACTELE SE PRIMESC DE PE 15 IUNIE-30 IUNIE ȘI 1-19 AUGUST 2006.
Persoanele care au depus actele vor susţine probele preliminarii între 21-23 august 2006:
Vizita medicală;
Muzica bisericească și verifi carea decţiei;
Cunoștinţe generale despre religie(catehizis).

�Adresa: Mun. Chișinău, str. Ismail,  46.   � 54-28-70; 27-50-39; 27-67-14

Admiterea la Seminar se efectuează în baza normelor stabilite de 

Ministerul Educaţiei, Tineretului și Sportului 

Studiile se 
efectuează în 

bază de budget 
și  contract

Durata studiilor 

3 ani

BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA
EPARHIA DE  EDINEŢ ȘI BRICENI

INSTITUTUL TEOLOGIC ORTODOX “SF. IOAN TEOLOGUL”
ANUNŢĂ ADMITEREA  PENTRU ANUL DE STUDII 2006-2007
la  specialitatea 
“TEOLOGIE PASTORALĂ”

forma și  termenul de studii
secţia de zi - 4 ani

La ITO se admit 
tineri(băieţi) 
deţinătopri ai 
Diplomei de 
Bacalaureat, 
vârsta cărora nu 
depășește 24 de 
ani.

CANDIDAŢII PREZINTĂ 
LA CANCELARIE 

URMĂTOARELE ACTE:
1.Cerere de înscriere;
2.Diploma de Baca-

laureat (și Certifi catul sau 
Diploma de studii de la 
Seminar);

3.Copia Buletinului de 
idendtitate;

4.Adeverinţa medicală;
5.Adeverinţa de botez (în 

original);
6.Recomandarea preotu-

lui paroh;
7.Șase fotografi i 3x4;
8.Autobiografi a:
9.Caracteristica pentru 

anii de liceu (Seminar), 
însoţită cu nota la purtare.

Toţi candidaţii susţin  examene 
de admitere în perioada

 1-5 august

PRIMIREA ACTELOR
 în  perioada 

1-26 iulie
Taxa de înscriere - 50 lei

Abiturienţii sunt asiguraţi cu hrană și cazare.
Lista persoanelor admise va fi  afi șată pe data de 5 august

� Adresa: Republica Moldova, raionul Edineţ, 
s. Zăbriceni, mănăstirea “Nașterea Domnului”, 
Institutul Teologic Ortodox “Sf. Ioan  Teologul”.

� 246/51 500, 246/51 761

BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA
EPARHIA DE  EDINEŢ ȘI BRICENI

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL “SF. MC. FOCA”
 anunţă admiterea în clasele liceale pentru anul de studii 2006-2007

La Seminar se 

admit tineri 

care au absolvit 

9 clase, vârsta 

cărora nu 

depășește 17 ani.

CANDIDAŢII PREZINTĂ LA CAN-
CELARIE URMĂTOARELE ACTE:
1.Cerere de înscriere;
2.Certifi catul de absolvire a 
gimnaziului(media generală - cel 
puţin 6 la studii și 9 la purtare);
3.Certifi catul de naștere sau bu-
letinul de identitate(copia);
4.Adeverinţa medicală;

5.Adeverinţa de botez (în origi-
nal);
6.Recomandarea preotului 
paroh;
7.Patru fotografi i 3x4;
8.Autobiografi a;
9.Caracteristica pentru anii de 
gimnaziu, însoţită cu nota la 
purtare.

Toţi candidaţii susţin  examene 
de admitere în perioada

 5-10 august

PRIMIREA ACTELOR
 în  perioada 

1-30 iulie
Taxa de înscriere - 50 lei

Abiturienţii sunt asiguraţi cu hrană și cazare.
Lista persoanelor admise va fi  afi șată pe data de 10 august

� Adresa: Seminarul Teologoc Liceal “Sf. Mc. 

Foca”, Republica Moldova, raionul Edineţ, s. Zăbriceni

 e-mail: teologie@mail.ro; bogoslovie@mail.ru

� 246/51 500 

durata studiilor  este de 3 ani

BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA
EPARHIA DE  EDINEŢ ȘI BRICENI

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL  DE FETE “SF. ELIZAVETA”
 anunţă admiterea în clasele liceale pentru anul de studii 2006-2007

La Seminarul 
Teologic Liceal 
se admit tinere 
care au absol-
vit gimnaziul, 
vârsta cărora nu 
depășește 17 ani.

ABITURIENTELE PREZINTĂ 
LA CANCELARIE 

URMĂTOARELE ACTE:
1.Cerere de înscriere;
2.Certifi catul de absolvire al 
gimnaziului(media generală - cel 
puţin 6 la studii și 9 la purtare);
3.Certifi catul de naștere (copia);

4.Adeverinţa medicală;
5.Adeverinţa de botez (în origi-
nal);
6.Patru fotografi i 3x4;
7.Curriculum Vitae;
8.Caracteristica pentru anii de 
gimnaziu, însoţită cu nota la 
purtare.

Toţi candidaţii susţin  examene 
de admitere în perioada

 5-10 august

PRIMIREA ACTELOR
 în  perioada 

1 iulie -1 august
Taxa de înscriere - 30 lei

Abiturientelor le este asigurată  hrană și cazarea.
Lista persoanelor admise va fi  afi șată pe data de 10 august

� Adresa: Seminarul Teologoc Liceal de Fete “Sf. 
Elizaveta”, Republica Moldova, or. Edineţ, Șoseaua 
Bucovinei 36/3

 e-mail: stle@moldovacc. md
� 246/51 523, fax: 23450

termenul de studii  este de 3 ani


